
 
 
 
Kontaktudvalgsmøde 
 
tirsdag d. 11. nov., kl. 19.30, kælderen i Filskov Centret. 
Afbud: Lars Poulsen, Heine Jakobsen 
 

Referat. 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.    Alle 
 
2. Status på      Johan 

- henvendelse fra kommunen om synlighed af private 
byggegrunde på kommunens hjemmeside 
Man har som privat grundudbyder lov til at annoncere på  
kommunens hjemmeside – det koster 3000,- kr. for et år. 
”Vores” privat byggegrunde ligger gratis på Filskov’s hjemmeside 

- sag om gylletank vest for byen. 
- Klage over placering af gylletank vest for Filskov – der er nu taget initiativ til ny 

placering (80 m længere mod vest). Sagen ligger nu hos naturklagenævnet.  
- nye tilflyttere? 

Karen Schnedler – Gyvelvænget 
Benny & Lis Sindt – Åbrinken 
Stein’s gl. hus – Johan skal besøge… 
 
Velkomstpakke (ikke som Sdr. Omme) – hvad kan vi gøre ? 
 

3. Status på fremtidige arealudlæg i Filskov.   Johan  
- status på byggegrunde 

Lillian Eriksen har købt byggegrund bagved Poul Andersen, Slåenvej. 
- igangværende byggerier. 

Mads & Nadia Østergaard, Lotte & Johnny Mikkelsen er flyttet ind 
Thomas & Kirsten Østergaard flytter ind sidst i januar. 

 
4. Orientering om indholdet af borgermødet d. 3/11-08.  Johan. 

- fremtidig prioritering af byens indsats 
Grupperne vedr. anlægget og interne stisystemer  kordineres – søger samlet.  

- fortsat mandat til arb.grp. ”Filskov for Fremtiden”. 
Ja – gruppen arbejder videre og refererer til Kontaktudvalget.  

- udviklingsplanen – færdiggørelse af konsulent. 
Vi færdiggør samarbejdet med konsulenterne – nu kan vi selv. 
Men vil tage fat i dem igen når vi skal have ansøgningerne lavet (hjælp til at søge om 
penge) Udviklingsplan for Filskov skal trykkes og være tilgænglig på vores 
hjemmeside.  

- å-projektet. 



Stisystemgruppen er interesseret i projektet – men det et langsigtet projekt hvor der 
skal tages hensyn til lodsejere m.m. 
Judith melder tilbage med en dato for hvornår konsulenten fra Vejle vil komme og 
fortælle om projektet. Lodejere på nord og sydsiden fra fiskesøen og til Blåhøjvej 
skal indbydes. Niels Winther giver besked. 

 
5. Orientering fra foreningerne.    Alle. 

a. Antenneforeningen. 
De nye ledningsføringer på Kirkehusvej og Hjortlundvej er færdige. Når Niels og 
Anne Kathrine’s grunde kan også komme med når de skal opføres. 
FDA messe i lørdags i Vingsted. Workshop med fremtidenskrav vedr. net. Fremtiden 
bliver at man selv kan bestemme hvornår man vil se programmerne. 
Vores net (kobberledninger) kan bruges i fremtiden.  

b. Borgerforeningen. 
Bankospil – ikke så mange deltagere (måske fordi at det var mandag – der har Sdr. 
Omme og så var der også et stort bankospil i Karlskov tirsdag) 
14. december er der juletræsfest. 
Julebelysningen er måske ulovlig – Kaj elektrikker er ved at undersøge det og vender 
tilbage. Så enden bliver måske at der ikke komme lys i vores juletrekanter. 

c. Centerrådet. 
Onsdagsmøder – høstfest – modeopvisning – generalforsamling – banko. 
Der deltager ca. 30 personer hvergang. Men det er svært at finde på nye tiltag. 
Men vi prøver at holde sammen på det – der er lagt en plan for den næste halve år. 
Har søgt om at blive lagt sammen med Pensionistforeningen. 
Har fået 1 ny bestyrelsesmedlem ved sidste generalforsamling. 

d. FDF. 
Loppemarked i sep. måned – godt besøgt og mange dygtige folk som ville hjælpe. 
God opbakning. 23500,- kr. gav det i overskud. Alt skrammel som var tilbage tog en 
fra Sdr. Omme – 500 kr gav han for det. 
Spejderbørn er der i år ca. 50 – der er kommet en del nye med i år. 
10 væbnere har lige være weekendtur på Kongeådalens Efterskole 
26. nov er der juleafsluning. 
Bankospil – det var godt besøgt ca. 150 

e. Filskov Friplejehjem. 
Bestyrelsen har møde d. 12/11-08. Der satses i første omgang på 
at afklare byggegrund og økonomi. Derudover hjælp til det politiske niveau med 
argumenter for gennemførelsen.  
Der er nedsat følgegrupper for økonomi og sygepleje og PR. 
Bestyrelsen tager i nær fremtid på inspirationsbesøg sammen  
med socialudvalget. 

f. Filskovs Fremtid. 
Afbud 

g. Filskov Idrætsforening.  
Repræsentatskab i Viadukthallen – Carlo Madsen er valgt og Henning Jensen har 
valgt at træde ind. Fodbold stævne mellem jul og nytår – nærmere information. 
Legeplads ved hallen – har fået 25.000 fra Kirkbi fonden – har også lagt ansøgning 
ind hos Sparekassen og kommunen. Men har ikke hørt fra dem endnu. 
Det som de gerne vil have sat op deromme koster 85.000 kr. 



Generalforsamling d. 28. jan. kl. 19.00 – der er smørrebrød. Britta er på valg og 
ønsker ikke genvalg. Opfordring til indstilling  af lederpokal som uddeles ved 
generalforsamlingen – forslag modtages gerne. Kontakt Henrik Arvad. 

h. Filskov Skole og Børnehus. 
Start på vuggestueprojekt. 
Alle er velkomne til Adventsfesten d. 11. december. Opslag hos Peter. 
Logokunkurrencen er forlænget til d. 24/11-08. 

i. Hedens Folkedansere. 
Børn – har normalt danset i Grindsted – men nu er de komme til Filskov og danse 
Før var de 6, nu er de 14, de fleste er fra Filskov – der er kun 2 udefra. 
Svenskerbesøg – 32 ialt. Hentede dem i Sdr. Omme og kørte direkte til Hejnsvig for 
at danse. Lørdag var de ude ved landbrugsmuseet i Blåhøj og Hejnsvig skolehal 
De tog afsted igen søndag formiddag. Gæsteleder fra Varde sidste tirsdag 
Juleafslutning 28. dec. 

j. Jagtforeningen. 
Intet 

k. Lokalhistorisk Arkiv. 
Projektet med mindesten bliver gjort færdigt nu – der kommer informationsplancher 
op ved stenene. Det var meningen at der skulle have været udgivet en bog – men der 
var ikke mulighed for at bruge LAG midler til dette, så det blev for dyrt. Men 
informationerne bliver skevet ind og bliver tilgænglige i arkivet. 
Men ellers holdes lav profil og man lader friplejehjemmet komme til. 
Mødes hver mandag fra 9-11. Alle som er interesserede er velkommne. 

l. Menighedsrådet.  
Intet. 

m. Pensionistforeningen. 
Lyngtur – bestyrelsen sørgede for kaffe og brød. – 36 deltagere. 
Juletur – d. 26. november til Give med Centerrådet i egen biler. 
Luciaoptog – 10. dec 13.30.bagefter kaffe og pakkebanko 
Indremission, centerråd og pensionistforening – starter med gudtjeneste og 
efterfølgende kaffe på centret. Ingen dato endnu. 
Genralforsamling sidst i januar 

n. Viadukthallen. 
Overskud på ca. 70.000 kr – det er primært cafeteriaet der laver overskuddet. 
Men der er en god og sund økonomi. Hovedrengøring 2 gange om året. Hallens gulv 
bliver vasket hver fredag og der gøre rent hver dag i resten af hallen. Hallen ser godt 
ud, og der er pænt og rent. Måske skulle der reklameres lidt med det. Skolen skal nu 
til at betale for at bruge hallen. Kontrakten skal godkendes i kommunen. 
Skolebestyrelsen har sagt go’ for den. 
Vigtig med den frivillige hjælp. 
Det nye låsesystem er ved at blive taget i brug – det glæder for motionsrummet og 
musikrummet. 

o. Viadukthallens Venner. 
Ole Gas trak mange til – ca. 130 og vi havde en god aften. Det gav et pænt overskud 
på ca. 13.000 kr. For første gang overskud ved et af de små arrangementer. 
Ellers er der igen fest d. 7. marts i Hallen – Night Affair kommer og optræder 12 
mandsorkester. Billetsalg starter d. 1. december og kan købes hos Spar og på 



Billetnet. Men ellers vil vi stå til rådighed for friplejehjemmet med idéer til at kunne 
skaffe penge. 

 
 

           5.  Orientering fra BLDR.    Johan 
 - www.filskovogomegns deltagelse i INFOLAND-stillingtagen. 
 Alle lokalråd vil få linket deres sider op til  INFOLAND. Etablering betales af LAG. 
 Drift koster ca. 600 kr. årligt.  
 - landdistriktspolitik – proces. 

¾ færdig – vil blive færdig i dec. og kan således vedtages sammen med den øvrige 
kommuneplan. 

 
           6.  Arbejdsgruppen vedr. sti til Sdr. Omme.   Johan 
 I feb. 09 samles lodsejerne til det 1 møde. Derefter kontaktes Sdr. Omme. 
  
           7.  Hvad sker der politisk?    Robert 

Busforbindelser fylder rigtig meget lige nu. Kommunen arbejder på at få dem sikret  
p.g.a. ungdomsuddannelsesstederne (der kommer 600 med bus hver dag) 
Farlig vej – på kommunens hjemmeside kan man gå ind og beskrive hvis man syntes 
at der er steder, hvor man synnes at der er farlig vej indtil d. 14. nov. - Hvorfor er 
bumpene fjernet midt i byen – Blåhøjvej morgen/aften – Brunbjergvej (racerbane) – 
Stationsvej – Amtsvejen øst/vest 
Plejehjem – der er ingen negativ stemning politisk. Robert kom i økonomigruppen, 
men er blevet nødt til at trække sig igen for ikke at blive inhabil. 
IdrætsKulturCenter er en varm kartoffel – de frygtede at der ville komme sure miner 
fra Billund – men det er der ikke. De kommer fra Grindsted, Så byen er igen splittet i 
2. 

 
           8.  Evt. 
 
 
Brød og kaffe: Antenneforeningen. 
 
P.S På sidste møde blev det besluttet, at vi giver brød og kaffe efter listen under pkt. 4 – altså i 
alfabetisk rækkefølge. 
 
Opsamling til næste dagsorden. 
Velkomstpakke. 
Stisystemer 
Plejehjem. 
INFOLAND. 
 
Venlig hilsen 
Formand 
Johan Andersen. 
 
 
Næste møde 3. februar kl. 19.30 



Kaffe og brød - Borgerforeningen 
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